
Via stoffenmanager de volgende test uitgevoerd. 
Binnenvaartbedrijf met een verfopslag zoals op bijgevoegde foto. 
 

  
  
Stel dat er geen ondergrens naar hoeveelheid van stoffen wordt overschreden. 
Wel is er meer dan een benodigde dagvoorraad van deze stoffen op de werkvloer aanwezig. 
  
Uitkomst regels van de PGS-15 gelden volgens de onderstaande Quick scan. 
  
Quick scan PGS-15 
 
Toelichting: 
 
Selecteer op de home page van de stoffenmanager de optie Prioriteer de werkplakrisico’s. 
Activeer onder mijn instellingen de module Opslag.  
Selecteer PGS Opslag 
Ga eerst na of de PGS 15 richtlijn op uw bedrijf van toepassing is door het uitvoeren van de 
Quick Scan opslag. Als hieruit blijkt dat voor uw activiteiten met producten de PGS 15 
richtlijn niet speelt, bent u klaar. 
 
Als uit de Quick Scan opslag blijkt dat dat de PGS 15 richtlijn op uw bedrijf van toepassing is 
en u bent niet bekend met de regelgeving inzake opslag, lees dan eerst de 
achtergrondinformatie onder Informatie en begrippen, alvorens de opslagmodule te gaan 
gebruiken. Als u bij de toepassing van de module vragen hebt over een juiste interpretatie of 
het juist invullen van gevraagde gegevens, schakel dan altijd een deskundige in om u te 
ondersteunen. 
 
Ga vervolgens naar Beheer opslag om uw opslaglocaties en de daarin opgeslagen 
producten/stoffen in te vullen. De voor de opslagmodule benodigde informatie over de 
(grond)stoffen en producten vult u in bij de Basisgegevens producten in de Stoffenmanager. 
LET OP!! Het niet of onjuist invullen van productgegevens kan leiden tot onjuiste 
uitkomsten en/of adviezen in de opslagmodule van de Stoffenmanager. Zorg er dus 
voor dat alle bekende gegevens van een product juist zijn ingevoerd!! Dit geldt in het 



bijzonder voor de ADR-klasse, de verpakkingsgroep en het vlampunt. 
 
Onder Beoordeling opslag kunt u uw opslagplaatsen beoordelen op algemene eisen voor 
een bepaald type opslagvoorziening én op de specifieke eisen per opslagplaats met daarin 
opgeslagen gevaarlijke stoffen. In deze beoordelingen worden ook maatregelen 
geadviseerd. U kunt deze geadviseerde maatregelen opnemen in het Plan van Aanpak voor 
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. 
 
Onder Overzichten kunt u naar keuze de door u uitgevoerde beoordelingen en Plannen van 
Aanpak bekijken en printen. 
 
Beantwoord de twee onderstaande vragen en vind uit of de richtlijn PGS 15 voor u van 
toepassing is. De eerste vraag gaat over het overschrijden van bepaalde ondergrenzen. 
Zolang in uw bedrijf minder dan in de aangegeven ondergrenzen aangegeven hoeveelheid 
(kilogram of liter) verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig is, is PGS 15 niet van toepassing 
(voor meer informatie, klik op 'Toelichting'. Bij het nagaan van de ondergrenzen dient u ook 
rekening te houden met de werkvoorraad. Deze mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk. 
Meer informatie daarover vindt u ook door te klikken op de button 'Toelichting' bij de tweede 
vraag.  

 
Zijn in het bedrijf verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig die qua 
hoeveelheid de onder informatie genoemde ondergrenzen 
overschrijden en niet onder de uitzonderingen vallen? 
 

Ja 

Nee  

   

Is de hoeveelheid van de in de werkruimte(n) opgestelde 
werkvoorraad aan gevaarlijke stoffen groter dan strikt noodzakelijk? 
 

Ja 

Nee  
   

Uw situatie valt onder de werkingssfeer van PGS-15; gevaarlijke 
stoffen dienen conform deze richtlijn te worden opgeslagen.  
  

 

 
Voor het bedrijf van de bijgevoegde foto betekend dit: 

• Opstellen register van aanwezige gevaarlijke stoffen en verzamelen van MSDS en 
deze bij de opslag voorhanden hebben. 

• Op de houten vloer een lekbakvoorziening maken. 

• Zorgen voor een goede stuwage van de opgeslagen stoffen zodat omvallen wordt 
voorkomen. 

• De brandbare stoffen zoals poetsdoeken, plastic vuilniszak en kartonnen doos uit de 
opslag verwijderen. 

• De menging van de componenten evenals de opslag van gebruikte materialen in 
waarschijnlijk thinner verwijderen uit de opslag. 

• Zorgen voor explosieveilige elektrische schakelingen. 

• Een aanduiding buiten de opslag dat er gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen en een 
verbod op open vuur aangeven. 

• Zorgen voor een natuurlijke of mechanische ventilatie. 

• In de nabijheid van de opslag een geschikt blusmiddel plaatsen. ( in dit geval 
schuimblusser 9 liter) 

• Bij de plaats waar de menging van stoffen plaats vindt een oogspoelfles plaatsen. 

• Zorgen dat er voldoende adequate PBM's aanwezig zijn voor bescherming 
luchtwegen, ogen en huid. (zie MSDS) 



• Instructie verstrekken over de gevaren van het werken met deze stoffen. (zie MSDS) 
  
Een goed alternatief is het hebben van een landopslag nabij een gefrequenteerde haven 
zodat de hoeveelheid van de aanwezige stoffen onder de dagvoorraad komt. 
  

 
 
Oogspoelfles nabij opslag gevaarlijke stoffen. 


